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NYHETSBREV JULI 2018
Kära trädgårdsvänner!
Vår semester är över och Äppelgården har öppet igen på vanliga 
tider. Värmen ser ut att hålla i sig, vi svettas, kör vatten och vattnar 
för att hålla växterna i krukor vid liv. Sådant som växer i jorden 
får klara sig bäst det kan och det går ganska bra i vår styva lerjord. 
Vissa perenner är särskilt känsliga, se exempel på sådana till vänster 
och håll ett extra öga på dessa. 
I helgen 28-29 juli bjuder vi in till temadagar igen. Ett program om 
kända trädgårdsprofiler på lördagen och blad och blommor i papper 
på söndagen. Mer om detta nedan.
Många har hörsammat vår vädjan om att bli av med växter i tor-
kan men vi behöver fortfarande minska på lagret och behåller våra 
generösa rabatter månaden ut.
Våra bästa trädgårdshälsningar
Eva och Per

- alltid värt en omväg!

Nya temadagar 
28-29 juli!

40%
Får du på alla krukor, spal-
jeér och trädgårdspynt.

Häckplantor MÅBÄR Ribes 
alpinum ´Schmidt´ i 3,5 
literskrukor. Först till kvarn...

Här finns perenner, klematis, 
klätterväxter, sommarblommor, 
pelargoner, kryddor och örter, 
medelhavsväxter och en del 
annat. 

20%30% 10%
Gäller kastanjestaket och 
kastanjeträstolpar som vi just nu 
har i lager. 

Torkkänsliga växter
Vissa perenner klarar torka 
sämre än andra. Dit hör t ex
ÅRETS PERENN Höstsil-
verax Actea simplex ´Bru-
nette´. Vid minsta tecken på 
slokande häll på ett par kan-
nor vatten och upprepa detta 
varannan dag. Det kan rädda 
en av dina mest värdefulla 
växter.
Andra växter som slokar i 
värmen är stånds Ligularia 
med arter som dentata, 
przewalskii och stenocephala. 
Även om man vattnar dem 
slokar bladen vid stark sol 
och värme för att skydda sig.

Doppa istället 
för att vattna
När man har ont om vatten 
gäller det att spara. Ett bra 
sätt är att doppa växter man 
har i kruka i stället för att 
vattna över dem. På så sätt 
går inget vatten till spillo.

Gräsligt snyggt
Gräs är som regel mycket 
lättodlade om man väljer sor-
ter för det egna klimatet. De 
skapar lyft i perennrabatten 
men lämpar sig ofta bäst som 
solitärer. Många gräs, både 
låga och höga klarar också att 
odlas i kruka. Prydnadsvär-
det är högt och man ska inte 
underskatta vinterståndarna 
som blir som utropstecken, 
särskilt som snötäckta. JAPANSK STARR Carex morrowii 

´Ice Dance´
GLANSMISKANTUS Miscanthus 
sinensis ´Malepartus´


